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Oppdragsgiver og samarbeidspartnere 



Tverrfaglige psykososiale intervensjoner er 

et av mange rehabiliteringstiltak som tilbys 

kreftpasienter 

 

Noen av disse er komplekse der ulike tiltak 

inngår og flere profesjoner samarbeider for å:   

• bedre livskvalitet 

• redusere fatigue   

• øke mestring hos kreftpasienten 

 

Innledning 



 Hva er effekten av tverrfaglig psykososiale 

intervensjoner gitt til voksne kreftpasienter i løpet 

av de første fem årene etter diagnostisering 

sammenliknet med andre 

rehabiliteringsintervensjoner, målt på livskvalitet, 

fatigue, mestring og deltakelse?  

 

 Basert på funnene fra denne systematiske 

oversikten: hvilke kunnskapshull bør prioriteres? 

  

 

Hensikten 



 To brukerrepresentanter (Tone Hansen) 

 Tre kliniker/forskere 

 En forsker (Nataskja-Elena Kersting Lie) 

 En kliniker 

 

 

 

Utredningsgruppen består av: 

Julia Aneth Mbalilaki, RKR,  

Hilde T. Myrhaug, RKR, FHI, prosjektleder 

 



 Bestemme problemstilling (bruke 

PICO)  

 

 Gi tilbakemelding på søketermer, 

søkestrategi og prosjektplan  

 

 Gi tilbakemelding på resultatenes 

overførbarhet til norsk kontekst 

 

 Prioritere, basert på funnene fra 

denne systematiske oversikten, 

hvilke forskningsbehov er identifisert 

og bør prioriteres innen 

kreftrehabilitering? 

 

 

Oppgaver til utredningsgruppen: 



P Personer ≥18 år med alle typer kreftdiagnoser 

med og uten kreftrelaterte plager 

I 
Tverrfaglige psykososiale intervensjoner 

karakterisert som en kombinasjon av flere ulike 

tiltak, hvorav dialog mellom kreftpasienten og 

terapeutene inngår 

C 

Psykososiale intervensjoner som  ikke er 

tverrfaglig og kun består av ett tiltak, ingen 

psykososiale intervensjoner, vente liste eller en 

annen intervensjon en tverrfaglig psykososial 

intervensjoner 

O 
Livskvalitet, fatigue, mestring/mestringstro,  

og deltakelse (for eksempel i arbeidslivet) 

PICO 



Søk 

 En forskningsbibliotekar har søkt i 

følgende databaser: MEDLINE, 

Embase, PyscINFO, PEDro, OT 

Seeker, Sociological Abstracts, 

CINAHL, Cochrane CENTRAL  

 

 Søkestrategien er utarbeidet av 

bibliotekaren i samarbeid med 

utredningsgruppen (brukere, 

klinikere og forskere) 

 

 



• 3495 treff, hvorav 636 er pågående 
studier 

• 320 artikler er lest i fulltekst 

• 33 artikler er inkludert og kritisk vurdert 
med verktøyet «Risk of bias» (RoB) 

• Data er hentet ut fra inkluderte studier 
og satt i tabeller  

 

Nå!  

• Jobber vi med resultatene og 
utarbeider metaanalyser 

 

 

 

Foreløpige resultater 



En metaanalyse 

Multidisciplinary psychosocial intervention for prostate cancer compared to 

standard care assessed on QoL at 5-6 months follow up 



 Sammenstille resultater 

 Gradere kvaliteten på  

dokumentasjonen med GRADE 

(Grades of  recommendation, 

assessment development and 

evaluation) 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgaver som gjenstår 



 

 

Takk for oppmerksomheten! 

 




